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Życie w ufności

Pokój
Pragniemy być pogodni, kiedy nacierają na nas trudności, kłopoty i zmartwienia 
i wydają się być nieskończone, nieuniknione i ponad nasze siły.

Jednak pokój jest naszym dziedzictwem: „Mój pokój daję wam … Niechaj 
się  nie  trwoży  serce  wasze  ani  nie  lęka”  (Jan  14:27).  Pokój  Jezusa  jest 
rzeczywisty, głęboki i trwały.

Ten pokój nie jest uzależniony od wolności od pokus, usunięcia wszystkich 
przeszkód,  ani  zwolnienia  od  każdego smutku  –  takich  warunków nigdy nie 
będziemy mieli tu na ziemi. Pokój Jezusa jest odzwierciedleniem wewnętrznej 
siły  do  przezwyciężania  pokus,  pokonywania  przeszkód  i  znoszenia  smutku. 
Pomimo niesprzyjających okoliczności w życiu pozostaniemy niewzruszeni i nie 
musimy  zwiększać napięcia  nerwowego.  Pokój  Jezusa jest  głębszy niż  burze 
życia.

Mając ten pokój jesteśmy dojrzali duchowo. Bóg może nas używać gdzie i 
kiedy chce do swojej  służby.  Kiedy ufamy Bogu całkowicie,  będziemy stale 
przeżywać  ten pokój.  Izajasz 26:3 mówi o Bogu „ Temu, którego umysł  jest 
stały zachowujesz pokój, bo Tobie zaufał.”

Mamy pokój bez względu na to, co nas spotyka, ponieważ wiemy, że nasz 
Ojciec  panuje  nad  wszystkimi  wydarzeniami  i  nie  pozwoli,  abyśmy  musieli 
znosić niepotrzebne smutki.

Kiedy jesteśmy posłuszni  Bożej  woli,  pokój  w naszych sercach jest  coraz 
mocniejszy.  Pokój,  który przewyższa ludzkie zrozumienie  przychodzi  do nas, 
kiedy nasza ufność w Panu jest tak absolutna, że nasza wola i Boża wola są w 
doskonałej harmonii.

Każde doświadczenie, każdy ucisk jest tylko otwartymi drzwiami, aby Bóg 
mógł okazać Swoją moc poprzez nas i w nas.

Nie martwmy się więc o nic, ale rozmawiajmy z Bogiem o wszystkim i niech 
nasza  wdzięczna  modlitwa  będzie  naszym  złączeniem  z  naszym  Ojcem  we 
wszystkich szczegółach życia. A wtedy „pokój Boży, który przewyższa wszelki 
rozum” będzie ustawicznie strzegł „naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” 
(Filipian 4:7).

Grace Weatherley (1974)
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Życie w ufności

Całkowita zależność
Kilka lat temu podczas wizyty w USA widziałem sprawozdanie telewizyjne z ceremonii 
zakładania kamienia węgielnego pod olbrzymi kompleks, który był budowany dla dużej 
chrześcijańskiej stacji telewizyjnej w tym czasie. Byłem zaskoczony, kiedy słyszałem, 
jak szef tej stacji odważnie i arogancko oświadczył: „Zbuduję to, albo umrę próbując.” 
Pomyślałem sobie wtedy,  że są  to  niebezpieczne  słowa i  zastanawiałem się  jak Bóg 
patrzy na takie zuchwałe oświadczenia dotyczące „Jego pracy.” Za niecały rok służba 
tego człowieka legła w gruzach u jego stóp z powodu różnego rodzaju niewłaściwego 
zachowania.

Kilka  lat  później,  kiedy  znowu  byłem  w  odwiedzinach  w  USA,  słyszałem,  jak 
popularny ewangelista twierdził, że Bóg mu powiedział, że tylko on może zdobyć cały 
świat  dla  Chrystusa.  Podobnie  jak  przedtem,  mogłem  tylko  potrząsnąć  głową  w 
zdumieniu nad arogancją takiego stwierdzenia. W ciągu kilku miesięcy ten człowiek był 
na  pierwszych  stronach  gazet  po  całym  świecie  z  powodu  jego  grzechu.  Ta 
ogólnoświatowa służba legła w gruzach i nigdy już nie powróciła do dawnego stanu.

Niedługo potem widziałem innego pastora w TV, który ogłosił, że Bóg mu objawił, 
iż jest jedynym człowiekiem, który może wezwać Amerykę do modlitwy. Tym razem 
zacząłem już rozpoznawać niektóre sygnały ostrzegawcze i musiałem się zastanawiać 
kiedy ten człowiek zostanie upokorzony pod ręką Bożą.  W ciągu  kilku miesięcy ten 
pastor stał  się przedmiotem dokumentalnego dochodzenia w Ameryce  i  wkrótce jego 
służba prawie przestała istnieć.

Te smutne przykłady są ilustracją rezultatów utracenia naszej zależności od Boga. 
Kiedykolwiek dojdziemy do takiego miejsca, że nie odczuwamy iż potrzebujemy Boga, 
albo jeszcze gorzej, wydaje nam się, że to On jest uzależniony od nas, to rozwinęliśmy 
stan pychy,  której  Bóg nie może błogosławić.  Właściwie Jakub przedstawia poważne 
ostrzeżenie: „Bóg się pysznym  przeciwstawia,  ale daje łaskę pokornym” (Jakuba 4:6; 
Przypowieści 3:34).

Jak smutne to musi być dla Ojca, kiedy musi zająć postawę przeciwstawiania się tym, 
którzy  stawiają  siebie  na  równi  z  Nim,  kiedy  On  pragnie  okazywać  łaskę,  miłość, 
miłosierdzie dla  wszystkich,  którzy wołają  do Niego  z pokornego i  złamanego serca 
(Izajasz  57:15).  Jak  straszne  to  musi  być,  kiedy  człowiek  poznaje  nie  tylko 
niezadowolenie  Boga,  ale  również  Jego  przeciwstawianie  się  –  poznaje,  że Bóg jest 
przeciwko niemu. Nie mogę sobie wyobrazić niczego gorszego.

Zaufanie woli Ojca

Powyższe stwierdzenie  brzmi zupełnie inaczej  niż  komentarz  Jezusa,  kiedy  był  na tej  
ziemi. Jego życie w całkowitym uzależnieniu od Ojca charakteryzowało się całkowitym 
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zaufaniem i  posłuszeństwem woli  Boga.  „Zaprawdę,  zaprawdę,  powiadam wam,  nie  
może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On  
czyni, to samo i Syn czyni.”  „Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a  
sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który  
mnie posłał” (Ew. Jana 5:19,30).

Jezus przyznał, że w swoim życiu spolega we wszystkim na Ojcu. Chociaż był nadal 
całkowicie Bogiem, to jako Syn człowieczy zajął miejsce ziemskiego człowieka i żył w 
pokornym posłuszeństwie Ojcu; jego jedynym pragnieniem było, aby się podobać Bogu 
we wszystkim co czynił. Jezus pokazał nam, że proste posłuszeństwo i zaufanie Bogu we 
wszystkim ma o wiele większą wartość niż wszelkie religijne uczynki i przepisy: „Nie 
chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; nie upodobałeś sobie 
w całopaleniach i ofiarach za grzechy.  Tedy rzekłem: Oto przychodzę,  aby wypełnić 
wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi” (Hebr. 10:5-7).

Wydaje się,  że dzisiaj wielu wzięło słowo Jezusa o postępowaniu zgodnie z wolą 
Boga i odwrócili to do góry nogami. Wielu wierzy, że wolą Bożą będzie zawsze to, co 
oni chcą w tej chwili. Zamiast starać się podobać Ojcu, wielu ludzi wykorzystuje Boga 
tak, jakby On był tylko po to, żeby zaspokajać ich życzenia. To pokazuje duży stopień 
samolubstwa, a również brak zaufania Bogu i Jego woli w naszym życiu.

Kiedy staramy się forsować naszą wolę lub postępujemy po swojemu nie pytając o 
Jego wskazówki i prowadzenie, to praktycznie stwierdzamy, że Bóg nie wie co jest dla 
nas  najlepsze.  Przeciwstawiamy się  Jego  wszechmogącemu  autorytetowi  i  odważnie 
ogłaszamy,  że  „Jego  drogi  nie są  wyższe  niż  nasze  drogi”  (Izajasz  55:8-9).  Krótko 
mówiąc,  pokazujemy jeżeli nie słowami, to czynami,  że uważamy siebie za równych 
Bogu i tak mądrych jak Stwórca nieba i ziemi.

Uczmy się żyć Jego mocą

Wielu ludzi ma kłopoty z postępowaniem według woli Bożej, ponieważ uświadamiają 
sobie, że w swojej sile nie są w stanie tego czynić w taki sposób, który by się podobał 
Ojcu. Jest to prawdziwą troską,  ale znowu wskazuje na to,  że kierują swój wzrok w 
niewłaściwym kierunku: mają oczy zwrócone na siebie a nie na Boga. Widzą w sobie 
prawdziwe  braki  i  to  jest  prawdą.  Ale  nie  dostrzegają  przy  tym  mocy  i  siły  do 
codziennego życia chrześcijańskiego, jakie mamy w Chrystusie Jezusie.

Kiedy  otrzymamy duchowe objawienie mocy  Ducha Świętego,  który nam pomaga  
chodzić drogami Chrystusa, uczymy się też, że prawdziwe zwycięskie życie jest możliwe,  
kiedy uznamy nasze braki i zaufamy całkowicie w nieograniczonej 
mocy Boga. Apostoł Paweł musiał się uczyć tej lekcji poprzez wiele doświadczeń i prób.

Paweł został zabrany do trzeciego nieba. Widział i słyszał rzeczy, których człowiek 
nie  potrafi  opowiedzieć  ani  opisać.  Z  powodu  tego  wspaniałego  objawienia  istniało 
niebezpieczeństwo, że stanie się on pyszny i pewny siebie. Aby go przed tym zachować : 
„został wbity w moje ciało cierń, posłaniec szatana, aby mnie dręczył.” Paweł trzy 
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razy prosił Pana, aby to od niego zabrał, ale za każdym razem odpowiedź była nie taka, 
jaką by sobie życzył Paweł: „Moja łaska jest dla ciebie wystarczająca, gdyż moja moc 
objawia się w słabości.”

Paweł życzył sobie natychmiastowej ulgi w tym cierpieniu, cokolwiek to było. Bóg 
jednak chciał nauczyć Pawła potrzebnej lekcji, aby zrozumiał co to znaczy spolegać na 
Nim – nie tylko wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze i wtedy łatwo jest posługiwać się 
takim „językiem wiary,” ale również w czasach wielkich trudności i rozpaczy.

Paweł otrzymał duchowe zrozumienie tak, jak mało kto. Mając upadłą naturę był tak 
samo  narażony  na  pychę  jak  wszyscy.  Mógłby  użyć  tej  wiedzy,  aby  stać  się  coraz 
bardziej pewny siebie i coraz mniej świadomy potrzeby ustawicznej Bożej pomocy i siły. 
Dlatego Bóg użył tego „ciernia” aby pomóc Pawłowi poznać wartość naszej słabości w 
świetle mocy Chrystusa.

Paweł  zadowolony  mógł  powiedzieć  szczerze  „Najchętniej  więc  chlubić  się  będę  
słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w 
słabościach,  w  zniewagach,  w  potrzebach,  w  prześladowaniach,  w  uciskach   dla 
Chrystusa;  albowiem  kiedy  jestem  słaby,  wtedy jestem  mocny” (2 Kor. 12:1-10). 

Takiego  języka  nie  słyszy  się  często  w  tych  dniach  „samolubstwa, 
samowystarczalności,  samowoli”. Nawet w kręgach chrześcijańskich jest tendencja do 
naśladowania  charyzmatycznych  i  „wielkich”  postaci  i  ignorowania  człowieka,  który 
zdaje sobie sprawę z ludzkich słabości, aby mogła być w nim widoczna moc Chrystusa. 
Jesteśmy skłonni ufać mocy człowieka, którego widzimy, zamiast mocy Chrystusa, która 
może nie jest manifestowana w sposób widzialny.

Wielu szuka najróżniejszych „znaków i cudów” aby znaleźć „moc”, której wydaje im 
się, że potrzebują, ale Piotr mówi, że dojdziemy do prawdziwego poznania mocy Bożej  
tylko  wtedy,  kiedy  będziemy  poznawać  Chrystusa  coraz  głębiej.  „Boska  jego  moc  
obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, 
który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie  
i  największe  obietnice,  abyście  przez  nie stali  się  uczestnikami  boskiej  natury,  
uniknąwszy  skażenia,  jakie  na  tym świecie  pociąga  za  sobą pożądliwość”  (2  Piotra  
1:3,4).

Życie w pełni Jego wiecznych celów
Kiedy uczymy się postępować według woli Bożej i poznawać jego Boską moc, która nas 
uzdolni do prowadzenia życia uczniów Chrystusa,  będziemy wzrastać w zrozumieniu 
Jego  wiecznych  celów.  Żyjąc  w  całkowitym  uzależnieniu  od  Boga  będziemy 
odpoczywać w tej  świadomości,  że każde przeżycie,  jakie On dopuszcza do naszego 
życia – czy są dobre czy złe, łatwe czy trudne – kształtuje nas dla wiecznych celów.

Wielu boi się wszystkiego, co może ich rzucić na nieznany teren, albo uciekają od  
każdej sytuacji, nad którą nie mają całkowitej kontroli. Inni uchylają się od wejścia do  
okoliczności,  które wymagają od nich więcej  niż ich naturalne ludzkie zdolności  czy  
wytrzymałość. Paweł jednak mógł powiedzieć z ufnością do Zboru w Rzymie, że 
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„wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to 
jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem 
znał, przeznaczył  właśnie, aby się stali  podobni do obrazu Syna jego,  a On żeby był 
pierworodnym  pośród  wielu  braci;  których  przeznaczył,  tych  i  powołał,  a  których 
powołał,  tych  i  usprawiedliwił,  a  których  usprawiedliwił,  tych  i  uwielbił”  (Rzym. 
8:28-30).

Kiedy ta prawda,  że Bóg działa  w nas,  aby nas upodobnić do obrazu Chrystusa, 
żebyśmy mogli poznać chwałę Chrystusa, stanie się dla nas żywym objawieniem, wtedy 
możemy  odpocząć  w  Nim  i  uczyć  się  ufać  Jego  miłości  i  trosce  bez  względu  na 
okoliczności  zewnętrzne.  Staniemy  się  wtedy  jak  małe  dzieci,  które  zaufały 
bezgranicznie swojemu niebiańskiemu Ojcu (Mat. 11:25-30). Dla takich jest obiecane 
królestwo Boże (Mat. 18:1-4; Łukasz 18:15-17). Bóg ma wieczne cele dla tych, którzy 
chcą iść za Nim w pokorze i pozwolą Mu, aby On czynił w ich życiu wszystko według 
Swojej woli.

Czy zaufasz Mu? Czy złożysz siebie w ręce Tego, który wszystko trzyma (Kolosan 
1:17), który jest „Alfą i Omegą, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Obj. 22:13)? 
Czy pozwolisz, aby wszechmogący Bóg uczył ciebie tak, jak uczył Pawła realności tego, 
co to znaczy być mocny siłą Chrystusa? Poprzez życie w całkowitym uzależnieniu od 
Ojca będziemy wielbić Boga, kiedy stanie się oczywiste, że wszystko dobre, co zostało 
dokonane w naszym życiu pochodzi od Niego i tylko od Niego. „Mamy zaś ten skarb w 
naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, 
a nie z nas” (2 Kor. 4:7).

Uczmy się wszyscy żyć w całkowitym uzależnieniu od Boga w każdym aspekcie 
codziennego życia tak, aby inni mogli widzieć i poznać, że tylko On jest godzien chwały 
i adoracji.

Bruce Garrison (1998)
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Pokora i wiara
„Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie  

szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?” –Jan 5:44

Słyszałem niedawno kazanie, w którym kaznodzieja powiedział, że błogosławieństwa 
wyższego  życia  Chrześcijańskiego  są  często  jak  przedmioty  wystawione  w  oknie 
sklepowym,  które  dobrze  widzimy,  ale  nie  możemy ich dosięgnąć.  Gdyby nam ktoś 
powiedział,  żebyśmy  wyciągnęli  rękę  i  wzięli,  odpowiedzielibyśmy:  „Nie  mogę,  bo 
między mną i tym przedmiotem jest gruba szyba.” Tak też chrześcijanie mogą wyraźnie 
widzieć błogosławione obietnice i doskonały pokój i odpocznienie, prawdziwą miłość i 
radość,  trwałą  społeczność  i  owocność,  ale  przy  tym  odczuwać,  że  jest  coś,  co  nie 
pozwala im wejść w ich posiadanie.

A  co  to  może  być?  Jedynie  pycha.  Obietnice  złożone  wierze  są  tak  pewne, 
zaproszenie i  zachęta tak mocne, potężna moc Boża na którą możemy liczyć  jest tak 
blisko  i  za  darmo  –  że  jedynie  coś  z  naszej  strony  może  powstrzymywać  wiarę  i 
błogosławieństwo przed nami.  W naszym tekście  Jezus pokazuje,  że tym czymś jest 
rzeczywiście  pycha,  która  powstrzymuje  wiarę.  „Jak  możecie  wierzyć,  jeżeli 
przyjmujecie nawzajem od siebie chwałę?”

Jedność między wiarą i pokorą

Kiedy widzimy jak w swojej naturze pycha i wiara są sobie przeciwne i niemożliwe do 
pojednania,  to zrozumiemy,  że wiara i pokora pochodzą z jednego korzenia i  że nie 
możemy mieć więcej prawdziwej wiary niż mamy prawdziwej pokory. Zobaczymy też, 
że możemy mieć mocne intelektualne przekonanie i zapewnienie o prawdziwej wierze, 
kiedy mamy w sercu pychę, ale to powoduje, że żywa wiara, która ma Bożą moc jest 
niemożliwa.

Musimy się tylko na chwilę zastanowić nad tym co to jest wiara.  Czy nie jest to 
wyznanie  naszej  nicości  i  bezradności,  poddanie  się  i  oczekiwanie,  że  Bóg  będzie 
działał?  Czy  nie  jest  to  samo  w  sobie  najbardziej  upokarzającą  rzeczą  –  przyjęcie 
naszego miejsca uzależnienia, które może wyznać, że nic nie może uczynić oprócz tego, 
co daje nam łaska?

Pokora  jest  to  po  prostu  postawa,  która  przygotowuje  duszę  do  życia  ufnością. 
Każde, nawet najbardziej skryte tchnienie pychy w szukaniu własnej chwały,  własnej 
woli, ufności w samym sobie lub wywyższania samego siebie jest tylko wzmacnianiem 
własnego ja, które nie może wejść do Królestwa Bożego, ani posiąść rzeczy należących 
do tego królestwa, ponieważ nie pozwala ono Bogu, aby był tym, czym On jest i musi 
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być – wszystkim we wszystkim.
Wiara  jest  takim  organem  czy  zmysłem  postrzegania  i  zrozumiewania  świata 

niebiańskiego i jego błogosławieństw. Wiara szuka chwały,  która pochodzi od Boga i 
przychodzi tylko tam, gdzie Bóg jest wszystkim. Jak długo przyjmujemy chwałę jedni od 
drugich,  dopóki  szukamy  i  kochamy  i  strzeżemy  chwały  tego  życia  –  szacunku  i 
reputacji  pochodzącej  od  człowieka  –  dopóty  nie  szukamy i  nie  możemy otrzymać 
chwały, która pochodzi od Boga. Pycha powoduje, że wiara jest niemożliwa.

Zbawienie przychodzi poprzez krzyż i ukrzyżowanego Chrystusa. Zbawienie jest to 
społeczność  z  ukrzyżowanym  Chrystusem  w  duchu  Jego  krzyża.  Zbawienie  jest 
jednością z i radością w i uczestnictwem w pokorze Jezusa. Czy jest więc coś dziwnego 
w  tym,  że  nasza  wiara  jest  tak  słaba,  jeżeli  pycha  nadal  rządzi,  a  my  nie  mamy 
pragnienia  do  modlitwy  o  pokorę  jako  najbardziej  potrzebną  i  błogosławioną  część 
naszego zbawienia?

Pokora i wiara są ściślej ze sobą połączone w Słowie Bożym niż wielu sobie z tego 
zdaje  sprawę.  Zobaczmy to w życiu  Chrystusa.  W dwóch przypadkach  mówił  On o 
wielkiej wierze. Czy tak nie było w przypadku setnika, którego wiarę podziwiał Jezus, 
mówiąc: “Nie znalazłem tak wielkiej wiary nawet w Izraelu,” a który powiedział “Nie 
jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach”? (Łukasz 7:1-10). W drugim przypadku była 
to kobieta, do której Pan powiedział „Niewiasto, wielka jest wiara twoja!” Ona przyjęła 
to,  że  jest  psem  i  powiedziała  „Tak  Panie,  ale  nawet  psy  jadają  okruchy”  (Mat. 
15:21-28). To pokora sprawia, że dusza uważa siebie za nic przed Bogiem i usuwa każdą 
przeszkodę dla wiary, a jej jedyną troską jest to, aby nie zniesławiła Boga tym, że nie 
będzie Mu ufała całkowicie.

Przeszkody w wierzeniu

Przyjaciele, czy nie mamy tu  przypadku niepowodzenia w  dążeniu do uświęcenia? Czy 
nie  jest  to  tak,  że  chociaż  o  tym  nie  wiedzieliśmy,  to  to  spowodowało,  że  nasze 
poświęcenie  i  wiara  stały  się  tak  sztuczne  i  krótkotrwałe?  Nie  mieliśmy pojęcia  do 
jakiego stopnia pycha i własne ja nadal potajemnie działały w nas i jak Bóg przez Swoje 
przyjście  i  potężną moc mógł  je  wyrzucić.  Nie rozumieliśmy,  jak nic  innego oprócz 
nowej i boskiej natury, która zajmie całkowicie miejsce starego ja, może nas na nowo 
uczynić pokornymi. Nie wiedzieliśmy, że absolutna, stała powszechna pokora musi leżeć 
u podłoża każdej  modlitwy i  każdego podejścia  do Boga,  jak również  we wszelkim 
naszym postępowaniu z ludźmi. Moglibyśmy równie dobrze chcieć widzieć bez oczu, 
albo żyć bez oddechu, jak wierzyć lub przybliżać się do Boga czy przebywać w Jego 
miłości bez przenikającej wszystko pokory i uniżenia serca.

Bracia i siostry,  czy nie popełnialiśmy błędu poświęcając tak wiele wysiłków, aby 
wierzyć, ale w tym samym czasie było tam nasze stare Ja w swojej pysze, które starało 
się  posiadać  Boże  błogosławieństwo  i  bogactwa?  Nic  dziwnego,  że  nie  mogliśmy 
wierzyć. Zmieńmy nasz kierunek. Najpierw starajmy się ukorzyć pod mocną ręką Bożą, 
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Życie w ufności
Pokora i wiara

a wtedy On nas wywyższy.  Krzyż, śmierć i grób do których Jezus uniżył siebie, były 
Jego drogą do chwały Bożej. One są również naszą drogą. Niech więc naszą gorliwą 
modlitwą będzie, abyśmy byli pokorni z Nim i tak jak On. Przyjmijmy chętnie to, co 
może nas upokorzyć przed Bogiem czy ludźmi – to jest droga do chwały Bożej.

Może  chcesz  zadać  pytanie.  Mówiłem  o  ludziach,  którzy  mieli  błogosławione 
przeżycia,  albo są narzędziami sprowadzania błogosławieństwa na innych,  a  pomimo 
tego brak im pokory. Pytasz czy to nie dowodzi, że oni mają prawdziwą, nawet mocną 
wiarę, pomimo tego, że wyraźnie widać, iż za bardzo starają się o cześć która pochodzi 
od ludzi.

Można na to dać więcej  niż  jedną odpowiedź.  Ale główna odpowiedź w naszym 
kontekście jest  taka:  Oni rzeczywiście  mają jakąś  miarę  wiary,  w tej  proporcji,  przy 
pomocy udzielonego im specjalnego daru, sprowadzają błogosławieństwo na innych. Ale 
w tym  błogosławieństwie  działanie  ich  wiary  jest  ograniczane  poprzez  brak  pokory. 
Takie błogosławieństwo jest często sztuczne lub przejściowe, ponieważ oni nie są  tym 
„niczym,” co otwiera drogą, żeby Bóg był „wszystkim.” Głębsza pokora niewątpliwie by 
sprowadzała głębsze i pełniejsze błogosławieństwo. Duch Święty, działający w nich nie 
tylko jako Duch mocy, ale mieszkający w nich w pełni Jego łaski, a szczególnie pokory 
by przez nich usługiwał tym nawróconym, aby im udzielać mocy do życia i świętości i 
stałości, które teraz są tak mało widoczne.

Szukając tylko Bożej chwały

„Jak możecie wierzyć, jeżeli przyjmujecie chwałę jedni od drugich”? Braci i siostry! Nic 
nas  nie  może  tak  wyleczyć  z  pragnienia  przyjmowania  chwały  od  człowieka,  czy 
wrażliwości  i  bólu  i  gniewu,  jak  oddanie  siebie  całkowicie  temu,  aby  szukać  tylko 
chwały,  która pochodzi od Boga. Niech chwała godnego chwały Boga będzie dla nas 
wszystkim. Będziesz uwolniony od chwały ludzi i własnego Ja i będziesz zadowolony, 
że jesteś niczym. Z tej nicości będziesz wzrastał mocny w wierze, oddając chwałę Bogu i 
zobaczysz,  że im głębiej  zatapiasz się  w pokorę przed Nim, tym bliżej  On jest,  aby 
spełniać każde życzenie twojej Wiary.

Andrew Murray (1828-1917)
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Życie w ufności

Chodzenie przez wiarę a nie widzenie
“Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy”—2 Koryntian 5:7

Dopóki dziecko Boże jest na tym świecie, to nie posiada tego, co będzie miało, kiedy 
będzie u Pana, a szczególnie tego, co będzie miało, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Nie jest 
jeszcze tym, czym będzie wtedy. Nie widzi tego, co będzie wtedy widziało.

Ale kiedy jesteśmy jeszcze poddani tym słabościom, w ciele nieświadomości i kiedy 
musimy jeszcze walczyć z potężnymi wrogami, Bóg w swojej łasce dał nam objawienie 
samego  siebie  w  Słowie  Bożym  –  żeby  ono  było  naszym  przewodnikiem,  aby  nas 
pocieszało i zachęcało, aby dać nam poznać Siebie, aby nam dać poznać Pana Jezusa, 
aby nam powiedzieć o błogosławieństwie przyszłego świata, aby nam pokazać drogę do 
domu Ojca i  aby nam pokazać próżność tego,  co oferuje ten świat.  To Słowo Boże, 
objawienie jakie dał o samym sobie ma być przyjmowane w pełni dziecięcej prostoty.
W ten sposób niebiańska rzeczywistość staje się dla nas teraźniejszością przez wiarę. Nie 
musimy sądzić według uczuć, według widzenia, według rozumowania, ale przez wiarę, 
to jest wierząc temu co Bóg mówi. W ten sposób regulujemy nasze drogi i działania. Tak 
też określamy nasze radości i smutki.

Oko wiary

Boga nie możemy oglądać naturalnymi oczami, ale musimy chcieć Go oglądać. Musimy 
Go stawiać przed sobą w każdym dniu, godzinie, momencie – przez wiarę – i trzymać się 
blisko Niego przez wiarę. Obecność Boga, stała obecność Boga, ponieważ wierzymy, że 
On nas widzi i słyszy cały czas, powinna kierować naszym życiem. Musimy żyć w tym 
świecie jako ci, którzy wierzą w tę prawdę, że ich niebiański Ojciec jest zawsze tym, 
który się o nich troszczy, jest ich Ochroną, Pomocnikiem, Przyjacielem. Muszą żyć w 
wierze,  że On jest  zawsze blisko nich,  że jest  murem ognia wokół nich stale.  Jeżeli 
dziecko Boże w ten sposób traktuje Boga i wierzy Mu, patrząc na Niego praktycznie, że 
to żywy Bóg jest blisko niego, to może naprawdę przejść przez ten świat szczęśliwie i 
mając w sercu pokój!

Pan Jezus, kochający i współczujący Przyjaciel – nie jest widzialny dla naturalnego 
oka. Ale wiara mówi, opieram się na Jego Słowie: „Oto Ja jestem z Wami zawsze, aż do 
skończenia świata” (Mat. 28:20). Wtedy serce jest szczęśliwe opierając swoją wiarę na 
obecnym, kochającym wszechmogącym Zbawicielu.

Pan Jezus nie przejął jeszcze swojej mocy w sposób widzialny dla nas. On jeszcze 
nie panuje w taki sposób, ale wiara patrzy w przyszłość na wypełnienie tego, co jest 
powiedziane na temat powrotu Pana Jezusa. Dlatego, chociaż nie jesteśmy jeszcze z Nim 
na tronie i nie panujemy z Nim, to wierzymy, że On przyjdzie znowu. Pocieszamy 
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Chodzenie przez wiarę a nie widzenie

się tu takimi wspaniałymi obietnicami dotyczącymi Jego przyjścia, chociaż przeżywamy 
tu  konflikty,  ubóstwo  i  cierpienia.  Mamy  więc  radość  i  pokój,  chociaż  jeszcze  nie 
widzimy Jego chwały naszymi naturalnymi oczami.

Jesteśmy teraz w ciele, które często jest słabe i czasami w bólu i cierpieniu. Synowie 
Boży jeszcze się nie objawili. Nie jesteśmy jeszcze w tym uwielbionym ciele, jakie miał 
Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu,  ale mamy obietnicę, że będziemy mieli takie 
uwielbione ciało. Jest to objawione w Słowie Bożym, dlatego chociaż jeszcze go nie 
mamy, musimy uchwycić się Bożej obietnicy w tej sprawie. Musimy chodzić w wierze 
dotyczącej  tej  obietnicy.  Wtedy  nasze  serca  będą  wzmocnione  pomimo  obecnych 
słabości, bólu i cierpienia. 

Mamy obietnicę dziedzictwa „Nieznikomego i nieskalanego, które nie więdnie.” Ale 
jeszcze nie objęliśmy w posiadanie tego dziedzictwa. Jesteśmy biedni, słabi  i  nic nie 
mamy. Może to tak wyglądać dla naturalnego oka ludzkiego. Dlatego musimy ćwiczyć 
naszą wiarę w te obietnice, trzymać się ich i starać się do nich wejść, abyśmy mogli mieć 
pełnię pokoju i radości w Duchu Świętym.

Biblia mówi nam o związaniu szatana i o starciu go pod naszymi stopami, ale to się 
jeszcze nie wypełniło. Nadal prowadzimy walkę i doświadczamy jego mocy w działaniu. 
Dlatego dla naszego pocieszenia musimy uchwycić się błogosławieństwa obiecanego w 
tej sprawie. W ten sposób nasze serca będą rozradowane i pocieszone.

Życie wiary w modlitwie

Prawdą jest to, że w odniesieniu do niezliczonych obietnic, jakie Bóg nam dał, na tyle, 
ile  mają  one  zastosowanie  do  naszej  obecnej  sytuacji  i  okoliczności,  zarówno  w 
odniesieniu do  rzeczy doczesnych i wiecznych, musimy w tej sprawie trwać w wierze. 
Kiedy będziemy trwać w wierze, to będziemy się mogli cieszyć wspieraniem, pociechą i 
błogosławieństwem, jakie one mają przynosić naszym sercom.

Na przykład  obietnica w Mat.  7:7-11: „Proście,  a  będzie wam dane,  szukajcie,  a 
znajdziecie;  kołaczcie,  a  otworzą  wam.  Każdy  bowiem,  kto  prosi,  otrzymuje,  a  kto 
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, 
gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da 
mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o 
ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?” 
Jeżeli  wierzymy,  że  będzie  tak,  jak  powiedział  Pan  Jezus,  to  poświęcimy  siebie 
modlitwie z wielką gorliwością, wytrwałością i oczekującą wiarą! Chociaż odpowiedź 
może długo nie nadchodzić i patrząc naszymi oczami wydaje nam się, że możemy nigdy 
nie otrzymać odpowiedzi na nasze modlitwy, to jednak, ponieważ wierzymy i chodzimy 
przez wiarę, będziemy nadal spodziewali się odpowiedzi na nasze modlitwy. Będziemy 
w to wierzyli na tyle, na ile nasze prośby są zgodne z Jego wolą i prosimy o to w imieniu 
Pana Jezusa i kiedy wierzymy w moc i gotowość Boga, że chce nam 
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pomóc.

Wiara wśród doświadczeń

I znowu widzimy Boże świadectwo w Duchu Świętym w Rzymian 8:28, które mówi: „A 
wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to 
jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Jeżeli uchwycimy się tego 
wiarą  i  wprowadzimy przez  wiarę  do naszych  największych  doświadczeń,  trudności, 
ucisków, grabieży itp., nasze serca będą pocieszone. Będziemy też mieli pokój w naszej 
duszy.

Jestem już wierzący w Pana Jezusa od 44 lat i stwierdzam z cała pewnością, że moje 
największe  doświadczenia  były  dla  mnie  największymi  błogosławieństwami.  One 
współdziałały  dla  mojego  dobra.  Ale  jeżeli  nawet  nie  widzieliśmy  tego  tak,  będąc 
jeszcze na tej ziemi w naszym ziemskim ciele, to musimy wierzyć temu, co mówi Bóg. 
Mamy chodzić w wierze w odniesieniu do tego słowa, że Bóg współdziała we wszystkim 
ku  dobremu  z  tymi,  którzy  Boga  miłują,  a  wtedy  nasze  serca  będą  pocieszone  i 
wzmocnione.

Trzy lata temu Bóg dopuścił na mnie dwa największe doświadczenia. Trwały one 
całymi miesiącami. Powiedziałem sobie tak: „To również działa dla mojego dobra” i tak 
trwałem w wierze z dnia na dzień, kiedy te doświadczenia trwały, a ja przedstawiałem to 
Bogu, aby On łaskawie mnie wzmacniał w tych przeżyciach, a w swoim czasie mnie z 
nich wybawił.

W moim pokoju  w ramce  wisiał  taki  tekst:  „Otwórz  swoje  usta  szeroko,  a  ja  je 
napełnię” (Psalm 81:10). Kierowałem na to moje oczy, kiedy wstawałem rano i moje 
serce mówiło do mojego Ojca w niebie” „Otwieram swoje usta i proszę, abyś je w swojej 
łasce napełnił zgodnie z Twoim Słowem!” Trwałem tak cierpliwie, wierząc, oczekując 
na Bożą pomoc i On mnie wyprowadził z tych najcięższych ucisków. Przez ten czas na 
pewno się z Nim o wiele lepiej zapoznałem.

Mówię  to  wszystko  ku  pociesze  i  zachęcie  moich  młodszych  braci  i  sióstr  w 
Chrystusie.  Czy  i  wy,  kiedy  następnym  razem  będziecie  przeżywać  doświadczenia, 
będziecie się starać o przeżywanie takiej pociechy? Możecie nie wiedzieć jak takie czy 
inne ciężkie doświadczenie  może współpracować dla waszego dobra, ale tak na pewno 
będzie, bo Bóg tak powiedział. Nawet gdybyście mieli nie oglądać tego w tym życiu, to 
zobaczycie to w przyszłości. Na ogół jednak widzimy to już w tym życiu.

Zrzucenie naszych ciężarów na Pana

Powodem  dlaczego  dzieci  Boże  są  tak  często  pokonywane  przez  trudności  i  
doświadczenia jest to, że próbują sami nieść swoje ciężary, zamiast je złożyć na Boga.  
On w swojej łasce nie tylko im na to pozwala, ale nawet daje takie polecenie. Dlatego 
też tracą obietnicę związaną z tym poleceniem i nie mają siły.
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„Złóż na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma” (Psalm 55:22). To nie oznacza 
tylko, że powinniśmy się modlić do Boga w naszych doświadczeniach i uciskach. Ale że 
powinniśmy wierzyć w moc i gotowość Boga, żeby nam pomóc w naszych chwilach 
doświadczenia. Po tym poznamy czy tylko wypowiadaliśmy słowa w modlitwie, czy też 
w  modlitwie wiary zaufaliśmy Bogu i rozmawiali z Nim o naszych doświadczeniach. 
Jeżeli prawdą było to drugie, to chociaż doświadczenie jeszcze trwa, to jego ciężaru już 
nie odczuwamy, ponieważ złożyliśmy to na Boga i On to niesie za nas. Ale jeżeli nie 
zaufaliśmy Bogu, to sami niesiemy swój ciężar.

Te wszystkie sprawy są tak bardzo ważne, bo jeżeli nie chodzimy wiarą, nie możemy 
być szczęśliwi w Bogu. Dlatego nie możemy mieć takiego świadectwa dla Boga,  jak 
powinniśmy  mieć,  gdybyśmy  byli  naprawdę  szczęśliwi.  Nasze  oblicze  powinno 
świadczyć o naszym pokoju i radości w Bogu, żeby niewierzący mogli zostać pobudzeni 
do szukania tego, co powoduje, że dzieci Boże są tak szczęśliwe.

Musimy  więc  wierzyć  w  to,  co  mówi  Bóg.  Nie  możemy  polegać  na  naszych 
odczuciach, ani oczekiwać pomocy ze strony naszego upadłego rozumu, ani nie możemy 
się zniechęcać, chociaż by wszelkie znaki były przeciwne temu, co mówi Bóg. Wiara 
rozpoczyna się tam, gdzie zawodzi widzenie.

Wiara  nie  jest  nam  potrzebna  dopóki  widzimy  naszymi  naturalnymi  oczami  i 
wpomaga nas w tym nasz rozum. Często dzieci Boże się w tym gubią. Są często tak 
zniechęcone, ponieważ chodzą według widzenia, które im nie pomaga w tym ciele.

Jeżeli jest jakaś jedna rzecz, której nam potrzeba więcej niż innych, to jest to więcej 
wiary.  Potrzebujemy  więcej  wiary,  aby  robić  właściwe  kroki,  pewniejsze  kroki  i 
mocniejsze kroki, abyśmy mogli biec z ochotą na drodze Pańskiej. Możemy się więc 
modlić pod koniec naszego ziemskiego biegu: „Panie, dodaj mi wiary!”

George Muller (1876)

Modlitwa i obietnice
W znanych „wykładach na temat przebudzenia religii” Charles Finney zadaje pytanie 
kiedy jest  naszym obowiązkiem wierzyć  obietnicy,  że Bóg uczyni  to,  o co prosimy? 
Odpowiada na to tak, że powinniśmy wierzyć, że Bóg uczyni to, kiedy mamy dowody na 
to, że to uczyni. Człowiek nie może wierzyć w coś, jeżeli nie ma czegoś, co uważa za 
dowód.  Brat  Finney  omawia  potem  nadzwyczaj  ważne  pytanie  dotyczące  różnych 
rodzajów dowodów, przez które możemy być przekonani, że dana rzecz jest Bożą wolą i 
pokazuje,  że  kiedy  już  wiadomo jaka  jest  Boża  wola,  to  mamy odtąd  pozytywny  i 
nieodwołalny obowiązek, aby wierzyć, że Bóg to uczyni w odpowiedzi na naszą prośbę.
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Modlitwa i obietnice

Podstawą tej wiary,  tego pewnego oczekiwania,  jest Boża obietnica, gdyż  „wiara 
przychodzi przez słuchanie a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzym. 10:17). To 
poprzez stanowcze traktowanie obietnicy Bożej wiara Abrahama była coraz mocniejsza, 
podczas gdy w tym samym czasie  zwiększało się  nieprawdopodobieństwo spełnienia 
tego. Kiedy to, co zostało obiecane stało się już całkowitą niemożliwością,  on był  w 
pełni przekonany, że się spełni (Rzym. 4:2-21).

Buntownicy nie mogą się powoływać na wszechmogącego, ani grzesznicy na Boga. 
W rezultacie  możemy się spodziewać tylko tyle,  ile Bóg w swoim miłosierdziu nam 
obiecuje.  Ale jest  to naszym obowiązkiem, żeby tego się  spodziewać i  to w całości. 
Przypuszczanie,  że  Bogu  nie  można  zaufać  iż  wypełni  słowo  swojej  obietnicy  jest 
bluźnierstwem. Wiara składa się z oczekiwania, że On dotrzyma Słowa i postępowanie 
zgodne  z  tym.  „Idź,  syn  twój  żyje’.  Człowiek  ten  uwierzył  Słowu,  które  Jezus  mu 
powiedział i odszedł do domu” (Jana 4:50).

Eliasz uwierzył, że Bóg wykona swoje słowo sądu i poprosiwszy Pana o to, ogłosił 
królowi nadchodzącą  suszę i  w ten sposób publicznie wystawił  swoją reputację  jako 
prorok Bożej wierności.

Wiara więc (1) jest podpierana przez „patrzenie na obietnice Boże” i (2) będąc pewna 
Jego woli, wiara zdaje się na Boga, podejmując takie kroki, jakich wymaga Jego wola.

Wiara aktywnie zdaje się na Boga

George Muller zrozumiał  dobrze,  że Bóg chce,  aby się zajął sierotami i zaczął  robić 
przygotowania do tego, chociaż nie miał żadnych funduszy. Hudson Taylor wiedział, że 
Bóg  chce,  aby  wprowadzał  misjonarzy  do  Chin,  dlatego  podjął  wymagane  kroki 
oczekując, że znajdą się na to fundusze we właściwym czasie. Nie czekał też, że będzie 
miał  w  ręku  pieniądze,  zanim  poświęci  się  całkowicie  sprawie,  do  której  Bóg  go 
powołał.

Gdyby Eliasz tak powiedział do króla zanim się upewnił, że taka jest Boża wola, to 
takie  założenie  doprowadziłoby  go  do  katastrofy.  Ale  gdyby  nieśmiało  i  wstydliwie 
uchylił się od przekazania tego Achabowi, to nie byłaby to prawdziwa wiara. Wiara nie 
wyrusza na morze przygody z własnej woli, jednak odważa się, aby wejść na wodę na 
wezwanie  Boga.  Wiara  odważa  się  na  wszystko,  ale  nic  nie  ryzykuje,  gdyż  nie  ma 
żadnego  niebezpieczeństwa,  kiedy  postępujemy  zgodnie  z  wolą  Bożą.  „Przez  wiarę 
Abraham, kiedy został powołany” (Hebr. 11:8) – nie wcześniej, ale dopiero po tym – 
„wyszedł”  na  polecenie  na  pozór  bardzo  ryzykowne,  ale  w  rzeczywistości  bardzo 
bezpieczne.

Podstawa naszej wiary
Ponieważ  wiara  powstaje  na  podstawie  i  uzależniona  jest  od Bożych  obietnic,  to  ci, 
którzy zaprzeczają autentyczności i prawdziwości Pisma Świętego uniemożliwiają sobie 
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uzyskanie wiary. Każde kwestionowanie autentyczności banknotu, albo dwuznaczności 
jego słów uniemożliwia posługiwanie się nim. Który z druzgoczących krytyków Pisma 
był znany z tego, że miał wiarę? Kto jest tak odważny, aby jednym tchem powiedzieć: 
„Zaprzeczam, albo wątpię, że te słowa pochodzą od Boga, ale twierdzę, że On stanie za 
nimi i wypełni dane obietnice”? 

Ponadto,  prawdziwa wiara  wyrzeka  się wszelkich tytułów czerpanych  z własnych 
zasług.  Ale  też  znajduje  świętą  odwagę,  proporcjonalną  do  pokory,  opierając  swoje 
oczekiwanie na błogosławieństwo na zasługach Chrystusa Jezusa, Syna Bożego. Dziecko 
Boże  nie  widzi  w  sobie  takiego  powodu,  dla  którego  Bóg  miałby  wysłuchać  jego 
modlitwę, ale widzi wystarczająco dużo powodów w tym, czym Chrystus jest dla Ojca.

„Bo wszystkie obietnice Boże, ile ich jest” ( a są one „drogocenne i największe” i 
obejmują  wszystkie  możliwe  sprawy  dotyczące  ludzkich  doświadczeń,  obecnych  i 
wiecznych)  w „Chrystusie  są Tak.” To znaczy,  że Bóg patrzy na Chrystusa  i  mówi, 
„Tak,  z  powodu  Mojego  godnego  Syna  mogę  i  wypełnię  każdą  obietnicę,  jaką 
kiedykolwiek dałem”– „dlatego również przez Niego są one Amen” (2 Kor. 1:20).

Błagający również  patrzy na Syna Bożego i widzi w Nim takie bogactwo zasług, że 
może  powiedzieć:  „Amen!”  tak  jest  i  tak  się  stanie!  (1  Mojż.  15:6).  I  to  pewne 
oczekiwanie działa „dla chwały Boga poprzez nas” (2 Kor. 1:20).

Wiara oparta na imieniu Jezusa

Tak  więc  każda  łaska  przychodzi  do  nas  chrześcijan  na  dokładnie  takich  samych 
warunkach, jakie na początku zapewniły nam Boże przebaczenie. „Odpuszczone są wam 
grzechy dla imienia jego” (1 Jana 2:12) jest to początkowe zapewnienie, które otrzymuje 
wiara.  Wszystkie  dalsze  błogosławieństwa,  które  czekają  na  naszą  akceptację  mamy 
otrzymywać  na takich samych podstawach,  jak sam nasz  Pan, zanim opuścił  swoich 
naśladowców, aby stawili czoła życiu, służbie i doświadczeniom bez pociechy i ochrony 
Jego  widzialnej  obecności,  powiedział  siedem  razy:  „Proście  w  imieniu  Moim,  a 
otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (Jan 14:13,14; 15:16; 16:23,24,26).

Ten, który przedstawia czyjś czek, prosi o wypłatę w imieniu tamtego. Bank realizuje 
czek według swojej  oceny wartości  podpisanego nazwiska i  bez  sprawdzania  statusu 
finansowego osoby, która czek realizuje.

Jeżeli  takie  rzeczy  można  wyciągnąć  z  doświadczenia  i  obserwacji  jednego 
wierzącego, to jaka wielka moc musi się mieścić w całym kościele Bożym poprzez takie 
modlitwy wstawiennicze!

G.H. Lang (1918)
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Wierzenie Słowu czy wierzenie Bogu
„Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł  

mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim 
przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej” (Mat. 4:5,6).

W czasie, kiedy narodził się Jezus powszechnie wierzono, że kiedy przyjdzie Mesjasz, 
będzie czynił  dziwne rzeczy,  nadprzyrodzone,  aby zwrócić na siebie uwagę Żydów i 
udowodnić Swoją tożsamość, jako Mesjasz. Takie było powszechne rozumowanie. To 
również było w  sercu biednej Marii, kiedy, Jezus uczynił pierwszy cud. Chciała, żeby 
pokazał kim jest poprzez cud, który to wszystko pokaże publicznie.

On powiedział „Nie.  Mogę Wam pokazać cud, nawet wiele  cudów, ale nie mogę 
wam dać tego,  czego wy chcecie.  Moja godzina jeszcze nie  nadeszła.  Chcielibyście, 
żebym dokonał aborcji: chcielibyście, abym się skoncentrował na cudach w tym czasie, 
ale moja godzina to będzie na Golgocie.  Nie mogę pozwolić na to,  żeby ta godzina 
Golgoty była tą godziną cudów.” Dlatego rozczarował ją.

Wróg wiedział,  że  gdyby  mu się  udało  namówić  Go do  tego,  aby  uczynił  jakiś 
wspaniały wyczyn – coś demonstracyjnego, to to by zwróciło ich uwagę. On by poparł tę 
sprawę i pokazał, że jest Mesjaszem, ale to by była droga na skróty!

Wykorzystywanie Słowa Bożego przez szatana

Jak Jezus na to odpowiada? Odpowiada tym, co mówi Biblia. Wtedy diabeł bierze Słowo 
Boże i  wyrywa  obietnicę prosto z  Biblii!  Obietnicę … i  oferuje to Jezusowi.  Mówi: 
„Powiedziałeś mi w poprzednim pokuszeniu, że ‘tak jest napisane:’ to w takim razie tu 
jest coś, co zostało napisane. Jest to napisane w Piśmie Świętym, że `On przykaże swoim 
aniołom, aby Cię strzegli, żebyś nie obraził swojej nogi o kamień.’ To jest obietnica dana 
w świętym Słowie!” Oto Biblia Święta, która daje taką piękną obietnicę!

„A więc czy wierzysz Bożym obietnicom?”
„Tak, one są prawdą.”
„A czy masz wiarę?”
„Tak.”
„No to w takim razie uwierz Słowu!!!”
Ja zawsze mówię: „Skąd wziąłeś to Słowo?”
“No z Biblii!”
Diabeł również wziął te obietnice prosto z Biblii!

Jest to twarda nauka dla niektórych chrześcijan. Wielu z nich ma bowiem taką technikę 
jak pudełko obietnic, albo Biblia i kiedy są w potrzebie, zwracają się tam, wyciągają 
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obietnicę i próbują wtedy na tym się opierać. Jest to jedna z najbardziej niewłaściwych 
rzeczy, jaką możemy zrobić. Kończy się to pokonaniem i człowiek taki zastanawia się 
Wierzenie Słowu czy wierzenie Bogu

dlaczego!  Wtedy ktoś  musi  „wygonić  diabła”  i  napracuje  się  przy  tym  bardzo.  Ale 
dlaczego w ogóle robiłeś  coś tak „śmiesznego”?

Uczmy się poznawać Boży zamysł

Obietnice  są  dane dla  nas.  Nie  bierzemy  obietnicy  i  nie  idziemy  z  tym  do  Boga. 
Znajdźmy źródło! Tym źródłem jest Bóg.

„Ale czy to nie jest w Biblii? Czy tak nie mówi Jego Słowo?”
Tak, ale nikt nie ma prawa sam wybierać jakiejś obietnicy spośród setek i posługiwać 

się nią dowolnie. Wszyscy już tego próbowaliśmy i skończyło się to niepowodzeniem: 
obietnica w taki sposób nie działała. Kiedy ja już wypróbowałem taką technikę około 
7.928  razy,  siadałem  wtedy  i  mówiłem:  „Panie,  co  jest  grane?  Jestem  przed  Tobą 
szczery, a Słowo jest prawdą. Powiedz mi o co chodzi?”

On  by  nam  powiedział,  ale  nie  może  ponieważ  my  jesteśmy  wzorowani  przez 
tradycję.  Bóg nigdy  nie  powiedział,  żebyśmy tak  robili;  jest  to  taka  nasza  tradycja! 
Obietnice  są  dane  nam i  my ich  nie  możemy dawać  Bogu.  Kiedy  pojawi  się  nagła 
sytuacja i pilna potrzeba, wtedy Bóg, znając nas i całą sytuację da nam Swoje Słowo. On 
nie  jest  taki,  jak  znana  „tablica  spirytystyczna  do  uzyskiwania  odpowiedzi:”  ludzie 
czasem traktują takie pudełko obietnic lub Biblię jak taką tablicę.  Czy właściwe jest 
takie postępowanie?

Nie, idź do Boga i powiedz: „Ojcze, co Ty myślisz o tej sytuacji. Mógłbym znaleźć 
wiele obietnic, które mi się podobają, ale nie wiem jak z nich skorzystać, bo nie wiem 
która z nich pasuje do tej sytuacji. Przemów więc Ty do mojego serca.”

To jednak zajmuje trochę czasu, żeby się uciszyć,  ponieważ jesteś pełny obietnic. 
Odłóż je i pozwól, aby Pan tobą pokierował i mówił do ciebie. I bez względu na to, jakie 
Słowo On ma dla ciebie – nawet jeżeli to będzie najprostsze, przyjmij Go z radością. 
Trzymaj się go! Jest to obietnica z Nieba, od Boga.

Słowo Boże, które daje życie

„Czy Bóg mówi przez Swoje Słowo?”
Tak, ale samo Słowo jest  martwe. Musi ono być ożywione przez Ducha Bożego. 

Kiedy  Bóg  mówi  Słowo,  ma  ono  w sobie  dwie  cechy.  Słowo,  które  mówi  Bóg  do 
twojego serca ma już w sobie wiarę i jest ono twórcze. Kiedy tylko takie Słowo wejdzie 
do twojego serca, zaczyna tworzyć … dawać życie: ono ma moc. Ale Słowo, które ty 
sobie wybierzesz … tak, to jest Słowo Boże … i nikt tego nie podważa … ale ono nie ma 
Życia! Pozwól Mu, aby powiedział Słowo, a wtedy możesz z nim przejść nawet przez 
piekło! Może to nie być takie słowo, jakie ty byś  chciał.  Paweł nie otrzymał takiego 
słowa, jakie on chciał. Modlił się trzy razy … czy on miał obietnice? Ale kiedy Bóg mu 
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odpowiedział, to było to mniej więcej tak: „Słuchaj Pawle, te wszystkie obietnice nie 
będą działać,  więc nie próbuj się ich trzymać. Ja mam dla ciebie obietnicę i tylko ta 
będzie działać dla ciebie `Wystarczy ci moja łaska.’ Weź to więc Pawle i ta jedna mała 
obietnica ode Mnie przeprowadzi ciebie poprzez wszystkie twoje dni.” I tak się stało. 
Wszystkie inne obietnice też są dobre, ale one były na inną okazję.

Słuchanie Boga Słowa

Chyba wszyscy moglibyśmy spojrzeć wstecz i powiedzieć: „Teraz widzę, że to było u 
mnie niewłaściwe. To ja brałem obietnicę i myślałem, że ona będzie działać, a tak nie 
było. Wtedy się zniechęcałem. Moja wiara się chwiała i wszyscy myśleli, że odeszłem 
od Boga. Wtedy kaznodzieja przychodził i mówił: „a gdzie jest twoja wiara?’”

A ja odpowiadałem: „Nie wiem gdzie jest moja, ale gdzie jest twoja wiara bracie?!!!” 
A on próbował mnie powalić i tak odchodziłem do domu z bólem głowy i mówiłem: 
„Ach drogi Panie, gdzie ja właściwie jestem?” Pan odpowiadał: „Na razie jesteś trochę 
niemądry, ale Ja ci mogę pomóc.” Czy to nie jest prawda? On nam tak pomaga.

Diabeł mówi: „Czy nie jest napisane w Biblii, że jeżeli rzucisz się w dół z tej wieży, 
to aniołowie zatroszczą się o Ciebie? No to o co chodzi?”

„On nie może skoczyć!” „Nie może? A przecież chodzi itd.”
„Tak, ale nie może skoczyć,  ponieważ Pan nie powiedział Mu ‘skocz’. Jeżeli Pan 

powie ‘skocz’,  wtedy może skoczyć  i  ta obietnica zadziała,  ale  jeżeli  Pan nie mówi 
‘skacz’ to wszystkie inne obietnice w Biblii nie dają Mu pozwolenia, aby skoczył!”

Mówi więc, „Ja trwam w woli Boga, a w tej woli Bożej nie ma ‘skakania’! To jest 
dobra obietnica i pochodzi ze Słowa Mojego Ojca, to prawda. Ale On mi nie daje tego 
Słowa.  Mogę  wręcz  powiedzieć,  że  jedyną  rzeczą  jaką  On  mi  mówi  jest  ‘stój 
spokojnie.’”

W ostatnich kilku latach mieliśmy okropną reakcję na wiele kazań, które były bardzo 
złe – ludzie chodzili wszędzie z tym „uwalnianiem” i wszystko poruszali „wiarą”. Brali 
jakiś  kiepski  przykład  i  powiadali:  „To  nie  jest  od  Pana,  dlaczego  więc  to  nosisz? 
Gdybyś miał wiarę w Jego Słowo, to byś po tym deptał!”

Innymi słowy: skacz z wieży Świątyni, bo tak jest napisane. I tak setki ludzi skacze. 
A wiecie gdzie ja ich znajduję? Znajduję ich u stóp świątyni połamanych na kawałki. 
Muszę iść do stóp świątyni wiele razy, żeby zbierać wraki takiej ewangelizacji! To są ci 
biedni, drodzy chrześcijanie, … pobici … z połamanymi nogami i nie mogą chodzić w 
Duchu: mają połamane ręce i nie mogą służyć Bogu. Są w opłakanym stanie.

Skoczyli  z wieży świątyni bez Bożego polecenia.  Boga w tym nie było.  Ale były 
obietnice i  słyszeli  jak kaznodzieja grzmiał  słowami: „Czy wierzycie?  Ach bracie,  to 
gdzie jest twoja wiara?”

Ja zawsze chcę odpowiadać: “Moja jest w Bogu!”

John Wright Follette (1883-1966)
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Przyjaźń z Bogiem
“Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?” (1 Mojż. 18:17).

Ten  rozdział  1  Mojżeszowej  pokazuje  radość  prawdziwej  społeczności  z  Bogiem w 
porównaniu  z   chwilowym  odczuciem  Jego  obecności  w  modlitwie.  Być  w  takiej 
społeczności z Bogiem, żeby nigdy nie potrzebować Go prosić, aby pokazał ci Swoją 
wolę,  to  oznacza  przybliżanie  się  do  ostatecznego  etapu  twojej  dyscypliny  w życiu 
wiary.  Kiedy  jesteś  we  właściwy  sposób  związany  z  Bogiem,  wtedy  masz  życie  w 
wolności i radości. Jesteś Bożą wolą i wszystkie twoje decyzje wynikające ze zdrowego 
rozsądku  są  Jego  wolą  dla  ciebie,  chyba,  że  On  ci  powie  coś  innego.  Podejmujesz 
decyzje w doskonałej  radosnej  przyjaźni  z Bogiem, wiedząc,  że gdyby twoje decyzje 
były złe,  to On zawsze cię  przed tym ostrzeże,  a  kiedy ostrzega,  ty się  natychmiast 
zatrzymujesz.

Trudności z tym związane

Dlaczego Abraham przestał  się modlić właśnie w takim momencie? Nie miał jeszcze 
takiej  intymności,  aby pójść  odważnie dotąd,  aż  Bóg spełni  jego  prośbę,  ale  czegoś 
jeszcze  brakowało  w  tej  relacji  z  Bogiem.  Kiedykolwiek  przerywamy  modlitwę  i 
mówimy: „Nie wiem, a może to nie jest Bożą wolą,” to jeszcze jest przed nami jeden 
etap. Nie jesteśmy jeszcze tak blisko zaprzyjaźnieni z Bogiem jak był  Jezus i jak On 
chce tego dla nas – „Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy” (Jan 17:22).

Pomyśl o ostatniej rzeczy, o jaką się modliłeś – czy byłeś skoncentrowany na swoim 
pragnieniu,  czy na Bogu? Czy bardzo chciałeś otrzymać jakiś dar od Boga, czy mieć 
Boga?  „Wasz Ojciec Niebiański  wie czego potrzebujecie,  zanim Go o to poprosicie” 
(Mat. 6:8). Nasza prośba powinna być w tym kierunku, żebyśmy Boga lepiej poznali. 
„Rozkoszuj się Panem, a da ci czego sobie życzy serce twoje” (Psalm 37:4). Módl się 
dalej o to, aby otrzymać doskonałe zrozumienie samego Boga.

Oswald Chambers (1915)
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To co On uważa za dobre
“Niech więc czyni co jest dobre w oczach Jego.” – 1 Samuela 3:18

Heli wypowiedział te słowa mając okropną pewność ciężkiego sądu, jaki ma spaść na 
jego  dom,  ponieważ  Pan  to  powiedział.  Ale  jak  często  drogie  dzieci  Boże  boją  się 
powiedzieć bez rezerwy „Niech więc czyni co wydaje się dobre w oczach Jego,” chociaż 
nie są pod takim cieniem pewności nadchodzących wydarzeń!

Jest chyba łatwiej to powiedzieć, kiedy druzgoczący cios już spadł, aniżeli wtedy, 
gdy nie jesteśmy pewni co Pan zechce zrobić. Jest zawsze taki element zawieszenia i 
niepewności. Trudno sobie wyobrazić życie bez żadnych chmur na horyzoncie, wielkich 
czy  małych,  nawet  jeżeli  niebo  nad  głową  jest  najczystsze.  Nie  mamy tu  na  ziemi 
skarbów,  które  są  pewne  i  nigdy  nie  wiemy  czy  czeka  nas  zysk  czy  strata, 
niepowodzenie czy sukces, radość czy ból.

Gdybyśmy mogli położyć swój palec na wadze niepewności i przesuwać ją według 
swojego uznania, to na pewno byśmy popsuli jakiś ostateczny cel poprzez zapewnienie 
sobie tego, co jest najbliżej nas teraz i ominęlibyśmy jakieś większe dobro, biorąc coś 
mniejszego. Uważam, że gdyby pozwolono nam na taki eksperyment, to niedługo byśmy 
byli całkowicie zaskoczeni i zmęczeni i narobilibyśmy błędów i komplikacji. Gdybyśmy 
mieli jeszcze jakiś zdrowy rozsądek, to chcielibyśmy to wszystko oddać w ręce naszego 
Ojca i powiedzieć: „Niech On czyni, co się Jemu wydaje dobre”, a wtedy poczulibyśmy 
ulgę i odpocznienie.

Odpoczywanie w dobroci naszego Pana

W takim razie dlaczego nie mielibyśmy z tego skorzystać zaraz? Gdyż to  Pan będzie 
czynił to, czego my nie wiemy. Jest w tym tak wiele treści – Pan, który ciebie kocha, 
Pan, który myśli o tobie i troszczy się o ciebie, Pan, który rozumie ciebie, Pan, który się 
nigdy nie myli, Pan, który nie oszczędził swojego Syna, ale wydał Go dla nas! Czy w 
takiej sytuacji nie pozwolisz Mu, aby czynił to, co uważa za dobre?

Pomyśl na co masz Jemu pozwolić, aby to czynił. Może coś, czego ty nie widzisz, ale 
On widzi. W oryginale jest powiedziane: „co wydaje się dobre w Jego oczach.” Te oczy 
widzą poprzez wszystko i wszędzie. Tak więc to, co wydaje się dobre w Jego oczach, 
musi  być  absolutnie i  całkowicie  dobre i  bez  porównania  lepsze,  niż  to,  co nam się 
wydaje najlepsze!

Mamy wspaniałe odpocznienie  wiedząc, że On uczyni to, co jest właściwe, ale On 
koronuje sprawiedliwość dobrocią. Kiedy to widzimy, to reszta jest koronowana 
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radością. Czy w takim razie powinno być trudno powiedzieć: „Niech czyni to, co jest 
dobre w Jego oczach”?

Bardzo interesujące jest analizowanie każdego zapisanego przykładu tego wyrażenia 
poddanego  zaufania  na  rozdrożu  ciemnej  niepewności.  Stwierdzimy,  że  rezultat  był 
zawsze bardzo dobry w oczach tych, którzy odważyli się tak powiedzieć.

Ufność oparta na Przymierzu

Najpierw byli  Gibeonici.  Przyszli  do Jozuego (który poprzez swoje imię jak również 
urząd, był  bezpośrednim typem Chrystusa),  „bojąc się o swoje życie.”  Ale ponieważ 
zawarł  z nimi pokój, powiedzieli:  „Teraz jesteśmy w twoich rękach.  Zrób z nami co 
uważasz  za  słuszne”  (Jozuego  9:25).  Jest  to  piękna  ilustracja  zaufania  opartego  na 
przymierzu.

Zobaczmy jak było usprawiedliwione ich zaufanie. „Tak im też uczynił” – to znaczy 
to, co uważał za dobre i sprawiedliwe. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to „wyrwał ich z rąk 
Izraelitów tak,  że ich nie  zabili.”  Następną  rzeczą  było  to,  że poszedł  z  Gilgal,  aby 
walczyć za nich, podbijając pięciu królów dla nich i wezwał słońce, aby się zatrzymało 
nad  miastem „Przez  prawie  cały  dzień”,  tak,  “że  ani  przedtem,  ani  potem nie  było 
takiego dnia.”

Ufność w nieskończone Boże miłosierdzie

Potem widzimy,  jak Izraelici  zostali sprzedani z powodu ich złych uczynków w ręce 
Filistynów i  Amonitów i  byli  uciskani  i  gnębieni  przez  osiemnaście  lat.  (Uciskani  i 
gnębieni” – czy to określa twój stan?). Przychodzą do Pana z pustym wyznaniem bez 
usprawiedliwienia: „Zgrzeszyliśmy.” Potem zdają się na niezasłużoną łaskę: „Uczyń z 
nami tak, jak uważasz za słuszne.” A co potem? „Dusza Jego była zasmucona z powodu 
nędzy Izraela” (Sędziów 10:15-16).

Czy coś może być bardziej łagodne po ludzku jak również wielkie po Bożemu? Czy 
nie jest to lekcja, aby przyjść prosto do Niego z każdą nędzą, której sednem jest to, że 
sami to na siebie sprowadziliśmy i że zasłużyliśmy sobie na to tysiąckrotnie?

Najpierw wyznajmy grzech, potem pozostawmy smutki całkowicie w Jego rękach, a 
stwierdzimy,  że  jest  On  naprawdę  „tym  samym  Panem,  który  zawsze  okazuje 
miłosierdzie.” A miłosierdzie obejmuje pomoc, gdyż Pan nie poprzestał na zasmuceniu 
się nad ich nędzą.  Posłał Jeftę, aby ich wybawił,  żeby mogli „mieszkać bezpiecznie” 
przez około trzydzieści lat.

Wiara w obliczu konfliktu
Otwórzmy teraz 1 Kronik 19:13; „Pan uczyni to, co jest dobre w Jego oczach.” Tutaj 
Joab znajduje dwie armie „ustawione przeciwko niemu z przodu i z tyłu.” Wtedy 
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powiedział:  „Pan  uczyni  to,  co  jest  dobre  w  Jego  oczach.”  A  wtedy  Pan  dał  mu 
wspaniałe zwycięstwo.

Nie wydaje się, żeby musiał walczyć, czy ponosić jakieś straty. Syryjczycy i Amonici  
po prostu uciekli  przed nim. „Gdy zaś Ammonici  ujrzeli,  że Aramejczycy pierzchnęli,  
pierzchnęli także oni przed Abiszajem, jego bratem, i wycofali się do miasta. Potem Joab  
przybył  do Jeruzalemu.  Gdy Aramejczycy  widzieli,  że  zostali  pobici  przez  Izraelitów,  
wyprawili  posłów  i  sprowadzili  Aramejczyków,  którzy  byli  z  tamtej  strony  Rzeki” 
(19:15,16).

Ufność wśród wielkich strat

Najbardziej  wzruszającym  przykładem  jest  jednak  Dawid.  Kiedy  król  powiedział  do  
Sadoka: „Każ odnieść Skrzynię Bożą z powrotem do miasta; jeżeli bowiem znajdę łaskę 
w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeżeli zaś tak 
Pan orzekł: Nie mam w tobie upodobania, to - oto jestem - niech mi uczyni, co mu się  
podoba!” (2 Sam. 15:25-26).

Został  on wypędzony z  domu przez  własnego syna,  przechodząc  z płaczem przez  
potok  Cedron  i  idąc  w  kierunku  pustyni  „zmęczony  i  osłabiony”  a  najmądrzejszy 
człowiek w kraju dawał rady przeciwko niemu, serca ludzi w Izraelu poszły za radą  
zdrajcy, a teraz on sam tracił widzialne oznaki Bożej obecności! Nie wiem jak ktoś z nas  
by mógł to wszystko znieść! A pomimo tego powiedział on: „Niech mi uczyni co Mu się  
podoba.”

Niedługo potem Pan, któremu tak bezwarunkowo zaufał we wszystkim, przywrócił mu  
wszystko to, co wydawało się już prawie stracone i podniósł go na wyżyny królewskie  
powodzenia i chwały.

Zachęta na podstawie Bożego postępowania w przeszłości

Czy to wszystko stało się z nimi dla przykładu? Jeżeli  oni w takich ciemnych dniach  
tamtych dawnych czasów mogli tak zaufać Bogu Izraela, to czy my, którzy mamy światło  
poznania  chwały  Bożej  i  obecności  Jezusa  Chrystusa  mamy  się  wahać  przed  
wypowiedzeniem tych samych słów ufności  i  poddania? Jeżeli  On sprawił, że zostały  
zapisane takie historie o Jego łaskawym postępowaniu i reakcji na ich poddanie się, to  
czy nie powinniśmy ich przyjąć jako celową zachętę dla naszych serc w mrocznych i  
ciemnych dniach w naszym życiu?

Zobaczmy, czy nie znajdziemy czegoś podobnego do naszego przypadku w jednej z  
tych historii i pamiętajmy, że mamy tego samego Zbawiciela i tego samego Pana. Wtedy  
odważmy się stanąć na Słowie Bożym! Pozwólmy Mu, aby uczynił to, co On uważa za  
dobre i  powiedzmy Mu to!  Może tak  być,  że  właściwie wstrzymywałeś  wybawienie i  
przeszkadzałeś w udzieleniu tobie pomocy. 

Nie mów: „Ale co za różnica? On i tak zrobi, co będzie uważał za dobre, bez 
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względu na to, czy ja się z tym zgadzam, czy nie.” Nie jest tak do końca.
Czy ma to jakieś znaczenie, czy pacjent cicho pozwoli chirurgowi wykonać to, co  

uważa za najlepsze? Lekarstwo aplikowane na siłę, albo podawane pacjentowi, który się  
na to nie zgadza może wywołać odwrotną reakcję niepokoju lub gorączki, potęgowane 
przez nastawienie się przeciwko temu zaleceniu czy radzie. Lekarstwo Pana nie działa,  
kiedy sprzeciwiamy się jemu. Nawet Wszechmocny czeka na wiarę, która pozwoli temu  
działać.

Poddanie się Ojcowskiemu postępowaniu z nami

„A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się - wtedy zaczął z niej robić 
inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione.” (Jer. 18:4).

Gdyby „naczynie gliniane”, które było zniekształcone, w rękach garncarza mogło się 
sprzeciwić działaniu jego sprawnej ręki, to jak by on mógł zrobić z niego inne naczynie, 
kształtując go tak, jak uważał za najlepsze?  Nie opierająca się glina normalnie poddała 
się  garncarzowi,  aby  ten  przekształcił  ją  w  lepszą  i  trwałą  formę,  ale  my  możemy 
zatrzymać takie działanie, kiedy Mu na to nie pozwalamy. Ale czy zrobisz tak?

„Bo teraz o Panie, jesteś naszym Ojcem: my jesteśmy gliną a Ty jesteś Garncarzem.” 
Bez  względu  na  to  jakie  by  było  tajemnicze  formowanie  naszego  Garncarza,  albo 
tajemnicze  działanie  naszego  Ojca  (nie  mam  na  myśli  jakiegoś  abstrakcyjnego,  lub 
możliwego; ale rzeczywiste  i  obecne i pilne),  to niech nasza odpowiedź będzie taka, 
która zadowala wszystko: „Tak Ojcze, gdyż tak się upodobało Tobie.”

Jeszcze nie wiesz co ja czynię
W twojej słabej piersi;

Aby ciebie ukształtować na swój obraz
I przygotować do Mojego odpocznienia.

Ale poddaj się mojej ręce
Temu niewidzialnemu działaniu łaski,

Z dnia na dzień idąc naprzód,
I nie musisz się o nic martwić.

Tak, chodź wiarą, a nie widzeniem,
Trzymaj się mocno mojej ręki;

Zadowolony, kiedy odczuwasz moją miłość i moc,
Których jeszcze nie rozumiesz.

Idź jeszcze trochę dalej,
Aż dojdziesz do chwały

Wtedy to, czym jestem i co robię
Poznasz dopiero później.

Frances Ridley Havergal (1879)
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